
Laranja
‘Valência Tuxpan CNPMF’

- uma opção de laranja
tardia para a citricultura

Laranja
‘Valência Tuxpan CNPMF’

- uma opção de laranja
tardia para a citricultura

Novembro/2004 - 2000 exemplares

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Embrapa Mandioca e Fruticultura

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Rua Embrapa, s/n - CP. 007 - 44380-000 - Cruz das Almas - BA

PABX (75) 621-8000 - Fax (75) 621-8097 
sac@cnpmf.embrapa.br

http://www.cnpmf.embrapa.br

Pesquisadores responsáveis: 
Orlando Sampaio Passos 

Walter dos Santos Soares Filho

Colaboradores:
Djalma Faria de Oliveira Filho

Luiz Jacson Lemos de Carvalho
Citrocultura do Nordeste, Rio Real (BA) 

Projeto - Criação e avaliação 
de variedades de citros em 
ecossistemas tropicais e 
subtropicais, com ênfase 
em Tabuleiros Costeiros

A citricultura brasileira apresenta 
baixa produtividade e deficiência de 
suprimento de frutas ao longo do 
ano devido ao número restrito de 

cultivares em uso, com amplo 
predomínio da laranja ‘Pêra’. A 

diversificação de cultivares copa e 
porta-enxerto é uma meta que a 
Embrapa Mandioca e Fruticultura 

vem perseguindo de forma enfática. 
O lançamento da laranjeira ‘Valência 
Tuxpan CNPMF’ faz parte de uma 

estratégia que visa introduzir novas 
alternativas que permitam ampliar a 

faixa de colheita dos pomares, 
favorecendo o processamento de 
suco em período mais longo e o 

próprio abastecimento do mercado 
interno.    
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A laranja ’Valência Tuxpan CNPMF’, 
de maturação tardia, atende tanto 
ao mercado interno de fruta fresca 
como à indústria de processamento 

de suco.

OrigemOrigem

O germoplasma  da laranjeira 
‘Valência Tuxpan CNPMF’ pode ser 

disponibilizado via borbulhas ou 
mudas.  
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Botânicas

Planta
Porte alto, altura em torno de 3,5 m, 

3volume da copa de 44 m  e diâmetro 
do tronco (a 30 cm do solo) de cerca 
de 25 cm. 
Folha 
Típica, tonalidade verde-escuro.
Fruto
Tamanho médio (peso 230 g), 
c o n t e ú d o  d e  s u c o  d e  
aproximadamente 50%, altura média 
de 7,4 cm e diâmetro médio  de 7,5 
cm, com cerca de 6 sementes por 
fruto. Teor de sólidos solúveis totais - 
SST próximo a 10%, acidez total - AT 
da ordem de 0,7% e relação SST/AT 
ao redor de 14. Casca ligeiramente 
rugosa, amarela uniforme e polpa 
alaranjada intensa.

Floração
Principal em setembro e outras 
temporãs, em épocas variáveis.
Maturação
Tardia, colheita de agosto a 
outubro.
Produtividade
Alta, em torno de 40 t por hectare.

É um clone nucelar de laranjeira 
‘Valência’, obtido na Embrapa 
Mandioca e Fruticultura a partir  

de sementes introduzidas de 
Tuxpan, Estado de Vera Cruz, 

México.
‘VALÊNCIA TUXPAN CNPMF’

Larajeiras ‘Valência Tuxpan CNPMF’ em
frutificação ao lado das laranjeiras ‘Pêra’ 

colhidas, Faz. Maratá - Rio Real, BA.
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